PON
17.5.

Paško

UTO
18.5.

Sv. Ivan I..
papa i muč.

SRI
19.5.

ČET
20.5.
PET
21.5.
SUB
22.5.

18:00 Milko Peer* Mirko, Ana Brezak * Zlata gd.,
Antun Fakleš, Milena, Zdravko Maleš
18:00 Ratko Vrhovski gd. * Marija Šoštarić

Sv. Urban I. i
Sv. Celestin

18:00 Za zagovor i zaštitu Marijinu i zaštitu
predragocjene Krvi Kristove za obitelj *
Adriana Kostova za zdravlje, Barry Antony
Rubin za zdravlje, i za + iz obitelji

Sv. Bernardin
Sijenski

18:00 za blagoslov obitelji i za duše u Čistilištu *
Barbara gd., Franjo Belošević, ob. Brezak

Sv. Kristofor
Magallanes

18:00 Davorin Šutina gd., Marija, Albin Fekonja,
Fanika, Julijus Strabić, Renata,
Ţelimir Pavlina
11:00 Podjela svete Krizme u našoj ţupi

Sv. Rita iz
Cascia

18:00 Ana Petek
21:00 Duhovsko bdijenje

NED
Duhovi

Ţ. crkva

7:00

Josip, Milica Skosples * Na jednu nakanu *
Ljubica Macan * Mira Šimun

8:00

Stanko, Slavica Glavurdić *
na čast Duhu Tješitelju

9:30

Na nakanu

23.5.
Mala Erpenja

11:00 ZA SVE ŢIVE I POKOJNE ŢUPLJANE
Ţ. crkva

18:00 Stjepan Hriberski gd. *
za duše u Čistilištu na čast Majci Boţjoj i
Duhu Svetom * Boţo Antolić
19:00 Rozalija, ob. Mikulić * Josip Smrkulj

SVIBANJSKA POBOŢNOST
Mjesec svibanj posvećen je Blaţenoj Djevici Mariji. Od vajkada u mjesecu svibnju Crkva se okuplja na poboţnosti Blaţenoj Djevici Mariji. U našoj ţupi svaki
dan prije svete mise je svibanjska poboţnost. potrudimo se da barem jedan dan
u tjednu doĎemo na svibanjsku poboţnost.

Pomoć ţrtvama od potresa u Sisku i Petrinji

U crkvi se i dalje nalazi kutija za novčani prilog koji ćemo poslati
Caritasu.
*UPIS U DJEČAČKO SJEMENIŠTE I NADBISKUPSKU KLASIČNU
GIMNAZIJU NA ŠALATI: Dječačko sjemenište na Šalati upisuje nove učenike.
Ako ima zainteresiranih, mogu se javiti ţupniku.

Župni list
Rkt. Župa
Uznesenja BDM
Pregrada i
Sv. Mirko Kostel

BR.: 509/2021
MOB. ŽUPNIK:
091/381– 6210

16.5.2021.

SEDMA VAZMENA NEDJELJA
Čitanje svetog EvanĎelja po Ivanu (Iv 17, 11b-19)
U ono vrijeme: Isus podiţe oči k nebu i pomoli se: »Oče sveti, sačuvaj ih u svom
imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi. Dok sam ja bio s njima, ja sam ih
čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao; i štitio ih, te nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da se Pismo ispuni. A sada k tebi idem i ovo govorim u
svijetu da imaju puninu moje radosti u sebi. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Ne molim te da ih
uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga. Oni nisu od svijeta kao što ni ja
nisam od svijeta. Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina. Kao što ti mene posla u
svijet, tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni
budu posvećeni u istini.« Riječ Gospodnja.
Uz evanĎelje:
Na koncu svoga vidljivog, zemaljskog djelovanja Isus predaje svoje učenike u Očevu zaštitu.
Crkva je zajednica koja se ostvaruje u našim zajednicama. Ostvariti
veliko u malom – to je put kojim su išli mnogi kršćani. To bi trebao biti i naš
put. Naravno, svatko se mora osobno odlučiti, ali nikad protiv zajedništva, nego
za njega i s njim.
Svatko bi trebao pridonijeti da zajednica bude živa i učinkovita, a ne
samo opominjati, prigovarati i tako narušavati zajedništvo. Brige i nade Crkve
moraju biti i naše.
Tako tko ne želi i ne prihvaća postaje najamnik koji bjeţi kada opasnost
i odgovornost prijete. Pri tom imamo Isusovo obećanje da će Crkvu voditi Duh
Boţji, jer Krist u Crkvi ostaje nazočan.
Kao narod Božji trebamo u svijetu biti vidljivi i prepoznatljivi znak Božje
nazočnosti i ljubavi.
I nas Isus po apostolu Ivanu poziva na jedinstvo, naglašavajući da je
naš ţivot i opstanak jedino moguć, ako je u istini i slozi. To dvoje temelj je našega kršćanskoga ţivota i vjerovanja. Zaista je zadnji čas da shvatimo i prihvatimo to kao nuţnost, kao zakon nama vjernicima da ćemo uspjeti u svojoj vjeri
samo ako nam istina i sloga budu misao vodilja na tom našem ţivotnom putu.
U današnjem evanĎelju slušamo Isusa koji se oprašta od svojih učenika.
Isus se obraća vrućom molitvom nebeskom Ocu za svoje apostole, za svoje učenike, za svoje sljedbenike. «Oče sveti, sačuvaj ih u svome Imenu, njih koje si mi
dao,… da nijedan od njih ne propadne». Isusu je stalo do učenika i zato moli za

njih. To je sve što je mogao učiniti za njih u trenutku kad odlazi iz svijeta k
svome Ocu i njih ostavlja svijetu. Time Isus nama daje primjer, da molimo
jedni za druge, da molimo za cijelu Crkvu koja ostaje u svijetu, koja je sa svijetom tijesno povezana.
Slušamo kako Isus govori: «Ne molim da ih uzmeš sa svijeta!»
Često u raznim teškim ţivotnim situacijama čujemo ljude kako govore: pa da
me barem nema, pa da se barem rodio nisam itd…/ Kako god je u Ivanovo
vrijeme svijet bio protivan kršćanstvu, Ivan nije ţelio da kršćani iz njega pobjegnu. On ih je pozivao na strpljenje. Treba ostati u tom svijetu jer smo dio
toga svijeta. MeĎutim, onaj koji ţeli ţivjeti u skladu s Kristovim evanĎeljem ne
moţe plesati kao što svira ovaj svijet. Ne trebamo se čuditi ako mi kao Crkva
nismo uvijek, na primjer u sredstvima javnog priopćavanja, prikazani onakvima kakvi jesmo ili bismo trebali biti, «sol zemlje» «kvasac» i «svjetlo svijeta».
Svijet nas često ţeli poistovjetiti sa svojim ponašanjem. Prigovarati ovome
svijetu, stalno mrmljati protiv njega ništa ne koristi. Netko je rekao: Zlo postoji u svijetu, zato što dobri ljudi ne čine ništa. Ima u tome nešto. Pogotovo
nam ništa ne koristi ako se povučemo u svoj poboţni kutak, reći ćemo «u kutu
nikome na putu».
Nadalje kaže Isus:«Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja
poslah njih u svijet!» Mi kršćani se u ovom svijetu ne moţemo sakriti. Mi
smo poslani u ovaj svijet kao sol, kvasac, svjetlo ovome svijetu. Pozvani smo
da sebe posvećujemo i da svijet posvećujemo. To je naš zadatak.
«Kvasac evanĎelja» mora se umiješati u tijesto ovoga svijeta da svijet ne bi
obljutavio. Kršćanin je ‘ostavljen’ i ‘poslan’ u svijet da u njega udahnjuje novi
duh. Svijet je potrebno obnoviti. U tome leţi čovjekova odgovornost.
Mi to možemo učinkovito učiniti jer nismo sami, nego je s nama Uskrsli
Gospodin.
Kaže jedna priča kako se jedan mali dječak pred ocem mučio da pokrene oveći kamen. Trud je bio uzaludan jer je kamen za njegovu snagu i dob
bio pretežak.
Otac ga je promatrao i upita ga:
- Sine, jesi li siguran da si upotrijebio svu snagu?
Odgovori mu sin:
- Jesam, tata!
Uzvrati otac: -Nije istina sine. Kako si upotrijebio svu snagu, kada mene nisi
zvao da ti pomognem.
Braćo i sestre, često se puta i mi sami nalazimo pred takvim teškim
ţivotnim izazovima. Uvijek nam se naĎe, neki veliki kamen na našem ţivotnom putu. Koliko se god sami trudili, moţda ćemo uspjeti malo pomaknuti kamen, riješit mali dio problema. No, lakše će nam biti uz Boţju pomoć, uz pouzdanje u Onoga koji nas voli i tada ćemo sve lakše nadvladati. Isus je uzašao
na nebo, ali On je i dalje prisutan uz nas. Budimo i mi uz njega.
Za kraj istaknimo jednu misao poznatog katoličkog pisca Philla Bosmansa:

«Znam da nije lako doći u nebo. Ali isto tako znam da je to nemoguće,
ako nebo ne dođe k nama. Nebo počinje na zemlji, ovdje gdje ljudi postaju
prijatelji i gdje vlada srdačnosti dobrota, gdje se radost dijeli!»…

POKOPANI U ŢUPI PREGRADA:
Zdenka Jakoplić r. Šoštarić: roĎ. 19.5.1958. u Gorjakovu, stan: M.Gupca 8,
Vjekoslav—suprug. Umrla 8.5.2021., pokopana 11.5.2021. u Pregradi.
Suprugu Vjekoslavu i ostaloj obitelji iskrena sućut.
Ivan Svečak: roĎ. 1.7.1965. u Pregradi, stan: Kolarija 15, +Josip i +Marija—
roditelji. Umro 10.5.2021., pokopan 12.5.2021. u Pregradi.
Braći i ostaloj obitelji iskrena sućut
Pokoj vječni daruj im Gospodine, a za sve dobro što su za
ovozemaljskog života činili nagradi ih u Vječnosti.
VJERONAUK U PREGRADI:
Kateheze za prvopričesnike su prema redovnom rasporedu.
Krizma u ţupi Pregrada—22. svibnja
Prva pričest u ţupi Pregrada—30. svibnja
DUHOVSKO BDIJENJE I SVETKOVINA DUHOVA:
Na prve Duhove, koji su bili pedeseti dan poslije uskrsnuća, roĎena je Crkva, čiji
smo članovi postali po krštenju. U subotu navečer, uoči svetkovine Duhova, u našoj se crkvi organizira duhovsko bdijenje. Bdijenje će započeti u 21:00 sati, a završit će sa svetom misom u 22:30. Poštovani ţupljani, pozivamo vas na bdijenje i
samu svetu misu na svetkovinu Duhova.
PODJELA SVETE POTVRDE U NAŠOJ ŢUPI:
U subotu, 22. svibnja u našoj će ţupi 46 učenika primiti sakrament svete Potvrde.
Svetu Potvrdu potvrĎenicima će podijeliti mons. Tomislav Subotičanec.
Misno slavlje započinje u 11:00 sati.
Neposredna priprava za svetu Krizmu:
Nedjelja, 16.5. u 20:00
Utorak, 18.5. u 18:00
Srijeda, 19.5. u 18:00
Četvrtak, 20.5. u 17:30

ŢUPA KOSTEL—obavijesti
PON
17.5.

Paško

19:00

Svibanjska poboţnost i sveta misa
Nakon mise je susret za prvopričesnike

PET
21.3.

Sv. Kristofor
Magallanes

19:00

Susret za krizmanike (u crkvi)

SUB
22.5.

Sv. Rita iz
Cascia

19:00

Svibanjska poboţnost i sveta misa
Marija, Mirko Lovrenčić (od kćerke Štefice)

NED
23.5.

DUHOVI
Pedesetnica

9:15

Svibanjska poboţnost i sveta misa
na nakanu

ŢUPNI VJERONAUK—Kostel
Vjeronauk se nastavlja prema redovnom rasporedu.
Prva pričest u ţupi Kostel—5. lipnja
Krizma u ţupi Kostel—12. lipnja
Svibanjske poboţnosti - 15 minuta prije svetih misa.

